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Candidatura Xavi Prunera



Volem un Club que sigui viable amb els socis i sòcies, i que les aportacions 
dels no socis serveixin per a millores i per noves inversions. La pèrdua 
de socis dels últims anys ens porta a un model no sostenible que depèn, 
excessivament, de les activitats dels no socis (350 segons dades de l’última 
Assemblea) per a poder subsistir.
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1. Farem una gestió econòmica transparent, eficient i  responsable,  sense     
     incrementar les quotes,  i que ens permeti, després de cinc anys d’ingressos    
    estancats i sense inversions,  entrar en una espiral positiva.

2. Sol·licitarem i farem públiques auditories externes, tant a l’entrada de  
    la nova junta com a la sortida. 

3. Redactarem el Codi Deontològic del CTNSC que reculli, entre d’altres, la  
    publicació de totes les transaccions comercials dels socis amb el Club.

4. Millorarem la gestió dels recursos energètics per aconseguir un estalvi i   
    una sostenibilitat responsable. 

5. Invertirem en noves tecnologies que permetin realitzar tràmits de  
    manera àgil i efectiva com la reserva de pistes, consultar factures i  
    rebuts, horaris de campionats, inscripcions...

6. Si la capacitat financera del Club ens ho permet, posarem en marxa els  
    següents PROJECTES I MILLORES:

     • Farem realitat el projecte de construcció de dues noves pistes de pàdel.

     • Construirem un gimnàs més modern, més ampli i amb nova maquinària.

     • Millorarem el pàrquing i posarem control d’accés, en benefici del soci.

     • Aprofitarem els espais verds, millorant la seva accessibilitat per a la    
        gent gran, creant espais d’esbarjo familiars i infantils, així com un   
        circuit exterior de running i cross-fit.

     • Reformarem els vestidors,  amb prioritat del femení.

     • Reformarem els espais socials, amb un espai propi per infants,  i la  
        sala  de jocs, el bar-restaurant, la botiga i les oficines del Club.

ÀREA ECONÒMICA



1. Impulsarem una escola de tennis i pàdel capdavanters però compatibles  
    i amb cabuda per a tots els nens i nenes, independentment del seu nivell,  
    on els nostres fills aprenguin els valors positius de l’esport.

2. Promourem la creació de més equips de tennis i pàdel on tothom pugui  
    competir, sense tenir en compte el nivell.

3. Crearem comissions per a les àrees que són el motor del club com el  
    tennis, el pàdel, el reset-gym i una altra per les activitats com la natació,  
    el running i els esplais.

4. Mantindrem la direcció de les escoles de tennis, pàdel, natació i Reset-Gym.

5. Dedicarem especial atenció als tornejos de caràcter social (pares i fills,  
    pernil, etc). També col·laborarem amb associacions locals per activar un  
    programa inclusiu d’esport per a discapacitats. 

6. Fomentarem la participació dels més joves i adolescents amb més  
    tornejos i activitats esportives. També activarem programes específics  
    per a la tercera edat.

ÀREA ESPORTIVA



1. Recuperarem l’esperit del nostre club. Un club social i familiar.

2. Impulsarem la Comissió de Joventut perquè els joves i adolescents   
    gaudeixin més del club.

3. Volem que els “no socis”, que participen en activitats del Club,   
    esdevinguin socis.  Implantarem estratègies en gestió i comunicació per  
    tal de revertir les últimes dades i augmentar la massa de socis.

4. Fomentarem la participació del soci a través de pressupostos          
    participatius, activarem l’Oficina d’Atenció al Soci i realitzarem una     
    enquesta de satisfacció.

5. Mantindrem les festes socials prestant especial atenció a la “Setmana del Club”.

6. Incentivarem l’activitat social de la sala de jocs d’adults.

ÀREA SOCIAL

Per l’esport i pels valors que transmet. Pel club social i familiar que 
representa.  Per l’entorn privilegiat que tenim...  Per tot això, no som 
una candidatura continuista i,  entre tots i totes, recuperarem l’esperit 
del nostre Club. 

segueix-nos a les xarxes
@pruneractnsc
Xavi Prunera Candidat presidència CTNSC



LA NOSTRA PROPOSTA: Farem una gestió transparent i responsable perquè el Club torni 
a ser viable gràcies als socis, independentment de les activitats dels no socis.

EL NOSTRE COMPROMÍS: Recuperarem l’esperit social i familiar perquè els socis i sòcies 
tornin a ser protagonistes.

A baix d’esquerra a dreta: Santi Plans; Àlex Guerrero, Vicepresident; Mariola Tasso, 
Vicepresidenta Àrea Social; Xavi Prunera, President; Gemma Arqués, Tresorera; Ivan Corretja, 
Vicepresident Àrea Esportiva; Fausto Sánchez, Secretari.

A dalt d’esquerra a dreta: Tito Mas, Vero Villagra, Mario Alcalà, Dolores Tomás, Jordi Solano, 
Alex Sankey, Cristina Molina, Jaume Parcerissa, Nacho Vilaró (Comissió Joventut), Ruud Gal, 
Mònica Capell. També a l’equip: Sandra Solé i Xavi Simó.


